
   
 
 

เรื่อง   ส่ือ 
1. คอลัมน์: รายงานพิเศษ: จัดทัพรองรับบิ๊กขรก.เกษียณ #62 จับตา6ส.ค....  ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา 
2. อนาคตปาล์มน ้ามันไทยบนมาตรฐานใหม่ของ EU  ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา 

3. ทรัมป์เปิดศึกจีนขึ นภาษีอีก หุ้นร่วงทันควันหลังบึ มกรุง  มติชน 
4. ชงแก้ 'ที่สปก.'ท้ารีสอร์ต-ค ้ากู้  ข่าวสด 
5. เทวัญสานฝันรายการ นายกฯคุยประชาชน  เดลินิวส ์
6. เร่งแก้ ปมสหกรณ์กู้หนี้วนซ้้ำ  ฐำนเศรษฐกิจ  
7. ยำงดิ่ง3โล100บิ๊กวงกำรหยุดซื้อพิรุธตุนสต๊อกฟันก้ำไร  ฐำนเศรษฐกิจ 
8. ชมควำมหลำกหลำย 'สีสรรพรรณไม้ฯ' ในเมืองกรุง  ประชำชำติธุรกิจ   
9. ภำพข่ำว: ดอยค้ำเตรียมซื้อมังคุดใต้  ไทยโพสต์ 
10. 'กัญชำ'ทำงกำรแพทย์ ทิศทำงและจังหวะก้ำวของไทย  มติชน  
      

**************************************************************************** 
 

 

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่ส าคัญ นสพ.ประจ าวันที่ 3 สิงหาคม 2562  



 
 

 

 

 

ข่าวส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร     วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

จากหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการสุดสปัดาห์ 360 องศา    ฉบับท่ี : 510 หน้า : 17(กลาง) 

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: รายงานพิเศษ: จัดทัพรองรับบิ๊กขรก.เกษียณ #62 จับตา6ส.ค.ล็อตแรก "ยุคตู่2/1" 

 



 
 

 

 

 

ข่าวส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร     วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

จากหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการสุดสปัดาห์ 360 องศา    ฉบับท่ี : 510 หน้า : 17(กลาง) 

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: รายงานพิเศษ: จัดทัพรองรับบิ๊กขรก.เกษียณ #62 จับตา6ส.ค.ล็อตแรก "ยุคตู่2/1" 



 
 

 

 

 

ข่าวส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร     วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

จากหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการสุดสปัดาห์ 360 องศา    ฉบับท่ี : 510 หน้า : 17(กลาง) 

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: รายงานพิเศษ: จัดทัพรองรับบิ๊กขรก.เกษียณ #62 จับตา6ส.ค.ล็อตแรก "ยุคตู่2/1" 



 
 

 

 

 

ข่าวส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร     วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

จากหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการสุดสปัดาห์ 360 องศา    ฉบับท่ี : 2953 หน้า : 22 (กลาง), 23 

หัวข้อข่าว : อนาคตปาล์มน า้มนัไทยบนมาตรฐานใหมข่อง EU 



 
 

 

 

 

 

ข่าวส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร     วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

จากหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการสุดสปัดาห์ 360 องศา    ฉบับท่ี : 2953 หน้า : 22 (กลาง), 23 

หัวข้อข่าว : อนาคตปาล์มน  ามันไทยบนมาตรฐานใหม่ของ EU 



 
 

 

 

 

ข่าวส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร     วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

จากหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการสุดสปัดาห์ 360 องศา    ฉบับท่ี : 2953 หน้า : 22 (กลาง), 23 

หัวข้อข่าว : อนาคตปาล์มน  ามันไทยบนมาตรฐานใหม่ของ EU 



 
 

 

 

 

ข่าวส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร     วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

จากหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการสุดสปัดาห์ 360 องศา    ฉบับท่ี : 2953 หน้า : 22 (กลาง), 23 

หัวข้อข่าว : อนาคตปาล์มน  ามันไทยบนมาตรฐานใหม่ของ EU 



 
 

 

 

 

ข่าวส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร   วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

จากหนังสือพิมพ์ มติชน      ฉบับท่ี : 15119 หน้า : 1(กลาง), 8, 9 

หัวข้อข่าว : ทรัมป์เปิดศึกจีนข้ึนภาษีอีก หุ้นร่วงทันควันหลังบึ้มกรุง 

 



 
 

 

 

 

ข่าวส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร   วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

จากหนังสือพิมพ์ มติชน      ฉบับท่ี : 15119 หน้า : 1(กลาง), 8, 9 

หัวข้อข่าว : ทรัมป์เปิดศึกจีนข้ึนภาษีอีก หุ้นร่วงทันควันหลังบึ้มกรุง 

 



 
 

 

 

 

 

ข่าวส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร   วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

จากหนังสือพิมพ์ มติชน      ฉบับท่ี : 15119 หน้า : 1(กลาง), 8, 9 

หัวข้อข่าว : ทรัมป์เปิดศึกจีนข้ึนภาษีอีก หุ้นร่วงทันควันหลังบึ้มกรุง 

 



 
 

 

 

 

ข่าวส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร   วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

จากหนังสือพิมพ์ มติชน      ฉบับท่ี : 15119 หน้า : 1(กลาง), 8, 9 

หัวข้อข่าว : ทรัมป์เปิดศึกจีนข้ึนภาษีอีก หุ้นร่วงทันควันหลังบึ้มกรุง 

 



 
 

 

 

 

ข่าวส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร     วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด      ฉบับท่ี : 10475 หน้า : 1 (ล่างขวา), 2 

หัวข้อข่าว : สศก. เปิดข้อมูลเอกภาพพืชเศรษฐกิจส าคญัของ 20 จังหวัดภาคอสีาน 



 
 

 

 

 

ข่าวส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร     วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด      ฉบับท่ี : 10475 หน้า : 1 (ล่างขวา), 2 

หัวข้อข่าว : สศก. เปิดข้อมูลเอกภาพพืชเศรษฐกิจส าคญัของ 20 จังหวัดภาคอสีาน 



 
 

 

 

 

ข่าวส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร     วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส ์      ฉบับท่ี : 25496 หน้า : 1 (ล่าง), 16 

หัวข้อข่าว : เทวัญสานฝันรายการ นายกฯคุยประชาชน 



 
 

 

 

 

ข่าวส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร     วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส ์      ฉบับท่ี : 25496 หน้า : 1 (ล่าง), 16 

หัวข้อข่าว : เทวัญสานฝันรายการ นายกฯคุยประชาชน 



 
 

 

 

 

ข่าวส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร     วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส ์      ฉบับท่ี : 25496 หน้า : 1 (ล่าง), 16 

หัวข้อข่าว : เทวัญสานฝันรายการ นายกฯคุยประชาชน 



ปีที่: 39 ฉบับที่: 3493
วันที่: อาทิตย์ 4 - พุธ 7 สิงหาคม 2562
Section: ตลาดทุน/การเงิน

หน้า: 20(ล่าง), 19

หัวข้อข่าว: เร่งแก้ ปมสหกรณ์กู้หนี้วนซ้ำ

รหัสข่าว: C-190804022109(3 ส.ค. 62/08:30) หน้า: 1/1

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 44.40 Ad Value: 55,500 PRValue : 166,500 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 39 ฉบับที่: 3493
วันที่: อาทิตย์ 4 - พุธ 7 สิงหาคม 2562
Section: First Section/-

หน้า: 13(ล่าง)

หัวข้อข่าว: ยางดิ่ง3โล100บิ๊กวงการหยุดซื้อพิรุธตุนสต๊อกฟันกำไร

รหัสข่าว: C-190804022014(3 ส.ค. 62/08:13) หน้า: 1/2

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 79.13 Ad Value: 98,912.50 PRValue : 296,737.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 39 ฉบับที่: 3493
วันที่: อาทิตย์ 4 - พุธ 7 สิงหาคม 2562
Section: First Section/-

หน้า: 13(ล่าง)

หัวข้อข่าว: ยางดิ่ง3โล100บิ๊กวงการหยุดซื้อพิรุธตุนสต๊อกฟันกำไร

รหัสข่าว: C-190804022014(3 ส.ค. 62/08:13) หน้า: 2/2

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 79.13 Ad Value: 98,912.50 PRValue : 296,737.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 5172
วันที่: จันทร์ 5 - พุธ 7 สิงหาคม 2562
Section: ดีไลฟ์/-

หน้า: 26(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: ชมความหลากหลาย 'สีสรรพรรณไม้ฯ' ในเมืองกรุง

รหัสข่าว: C-190805023065(3 ส.ค. 62/08:11) หน้า: 1/1

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Col.Inch: 50.54 Ad Value: 68,229 PRValue : 204,687 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 23 ฉบับที่: 8301
วันที่: เสาร์ 3 สิงหาคม 2562
Section: X-CITE/-

หน้า: 22(บน)

ภาพข่าว: ดอยคำเตรียมซื้อมังคุดใต้

รหัสข่าว: C-190803008116(3 ส.ค. 62/07:24) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 10.39 Ad Value: 8,831.50 PRValue : 26,494.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 15119
วันที่: เสาร์ 3 สิงหาคม 2562
Section: First Section/ชีวิตคุณภาพ-ภูมิภาค

หน้า: 7(ล่าง)

หัวข้อข่าว: 'กัญชา'ทางการแพทย์ ทิศทางและจังหวะก้าวของไทย

รหัสข่าว: C-190803020085(3 ส.ค. 62/07:50) หน้า: 1/2

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 89.55 Ad Value: 98,505 PRValue : 295,515 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 15119
วันที่: เสาร์ 3 สิงหาคม 2562
Section: First Section/ชีวิตคุณภาพ-ภูมิภาค

หน้า: 7(ล่าง)

หัวข้อข่าว: 'กัญชา'ทางการแพทย์ ทิศทางและจังหวะก้าวของไทย

รหัสข่าว: C-190803020085(3 ส.ค. 62/07:50) หน้า: 2/2

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 89.55 Ad Value: 98,505 PRValue : 295,515 คลิป: ขาว-ดำ(x3)




